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METEOR: Inseticida contra escaravelho da batateira, lagarta do tomateiro, afídeos, 

mosca-branca, nóctuas e tripes.  

 

COMPOSIÇÃO:  Suspensão concentrada (SC) com 15,7 g/L ou 1,51% (p/p) de deltametrina 

Autorização de venda n° 0479 concedida pela DGAV 

 

 

MODO DE AÇÃO 

 

O METEOR® é um insecticida piretróide de contacto e ingestão, que actua no sistema nervoso, 

como modulador dos canais de sódio. Classificação IRAC: grupo 3. 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

CULTURA ALVO CONCENTRAÇÃO ÉPOCA E 

CONDIÇÕES DE 

APLICAÇÃO 

Pepino, courgete 

e meloeiro (ar 

livre e estufa) 

afídeos (Aphis 

gossypii, Myzus persicae), lagarta do 

tomate (Helicoverpa armigera), 

nóctuas (Spodoptera littoralis, Agrotis 

segetum e A. ipsilon), mosca branca 

(Trialeurodes vaporariorum), tripes 

(Frankliniella occidentalis, Thrips spp.) 

 

 

60-70 ml /hl 

Deve ser aplicado ao 

início do aparecimento 

da praga. 

O produto deve ser 

aplicado 

precocemente, antes 

dos afídeos 

causarem o 

enrolamento das 

folhas.  

 

Número máximo de 

tratamentos: 2. 

 

Intervalo entre 

aplicações: 7-14 dias; 

Batateira afídeos (Aphis gossypii, A. fabae, 

Aulacorthum solani, 

Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), 

escaravelho da batateira 

(Leptinotarsa decemlineata), nóctuas 

(Spodoptera littoralis, Agrotis segetum 

e A. ípsilon): 

Tomateiro e 

beringela (ar livre 

e estufa) 

afídeos (Aphis gossypii, 

Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), 

lagarta do tomate (Helicoverpa 

armigera), nóctuas (Spodoptera littoralis, 

Agrotis segetum e A. ípsilon), 
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mosca branca (Trialeurodes vaporariorum), 

tripes (Frankliniella occidentalis, 

Thrips spp.) 

Cebola, alho 

francês 

afídeos (Aphis gossypii e Myzus persicae), 

nóctuas 

(Spodoptera littoralis, Agrotis segetum e A. 

ipsilon), tripes (Frankliniella 

occidentalis, Thrips spp.) 

Alface (ar livre) afídeos (Aphis spp., Myzus persicae, 

Nasonovia ribisnigri), 

lagarta do tomate (Helicoverpa armigera), 

nóctuas (Spodoptera littoralis, 

Agrotis segetum e A. ipsilon), tripes 

(Frankliniella occidentalis, Thrips spp.) 

Morangueiro (ar 

livre e estufa) 

afídeos (Aphis spp., Myzus persicae e 

Aulacorthum solani), nóctuas (Spodoptera 

littoralis, Agrotis segetum e A. 

ipsilon), mosca-branca (Trialeurodes 

vaporariorum), tripes (Frankliniella 

occidentalis, Thrips spp.) 

Flores 

ornamentais 

(ciclame, 

craveiro, 

crisântemo, 

gerbera, 

orquídeas 

e roseira) (ar 

livre e estufa) 

Afídeos (Aphis spp., Myzus persicae), 

mosca branca (Trialeurodes vaporariorum), 

tripes (Frankliniella occidentalis, 

Thrips spp.) 

Viveiros de flores 

ornamentais 

(ciclame, 

craveiro, 

crisântemo, 

gerbera, 

orquídeas e 

roseira) (ar livre 

e estufa) 
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS  

O número máximo de aplicações com o produto METEOR® não pode ser superior a 2 para o total das 

finalidades e por período cultural. Para evitar o desenvolvimento de resistências utilizar, quando 

necessário, outros insecticidas com diferentes modos de ação. 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

 

CULTURA 
 

INTERVALO SEGURANÇA (DIAS) 

Alface (ao ar livre), courgete, 
beringela, morangueiro, meloeiro, pepino e 

tomateiro 

3 DIAS 

Alho francês, 
batateira e cebola 

7 DIAS 

 

 

COMO APLICAR ? 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA  

No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem 
até o produto fi car homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um 
pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente 
e completar o volume de água, agitando sempre. 
 

MODO DE APLICAÇÃO  

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no 

alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do 

pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas). Nas fases 

iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda com a concentração indicada. 

Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao 

volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Não aplicar 

com tempo ventoso. 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  
Pictogramas de perigo (CLP) 

 

ATENÇÃO 

 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P270 Não comer, beber, fumar durante a utilização deste produto. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 
P401 Armazene longe de alimentos, bebidas e rações para animais 

P501 Eliminar a embalagem em locais adequados a recolha de residuos perigosos. 

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3-one. Pode provocar uma reação alérgica 
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de 
superfície de 5 metros em culturas hortícolas (ao ar livre). 

- Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento 
da calda durante a aplicação do produto. 

- Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não utilizar este 

produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto durante a floração 
das culturas. 

- Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às 
zonas circunvizinhas. 

- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo o cuidado especial em lavá-las por dentro. 

 
- Tratamento de Emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 
 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 250.  
 
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar por acção de factores que 
estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas 
na Lei.  
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ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL 

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Titular da autorização de venda: 

 

DISTRIBUIDO POR 

 
DIACHEM S.P.A., Via 

Tonale 15, ALBANO S. 
ALESSANDRO (BG) 

Belchim Crop Protection Portugal, Unipessoal, Lda 

Rua da Oliveira, 37 - 2º  

3080-074 Figueira da Foz  

Telef. 233109482 www.belchim.pt 

 

 

Embalagens: 50 ml, 1L, 5 L 

 

 

Esta ficha técnica é uma ficha meramente informativa que não dispensa a leitura atenta do rótulo do 
produto. 

 

http://www.belchim.pt/

